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Deltagere: 
Merete Vilsen plus Betina Hansen, Vinnie Lauridsen, Cecilie Schneider, Claus Bitsch, Kim Jensen– 
forældrevalgte i bestyrelsen - og fra Bording Børneby deltog Gitte Svendsen, Else Sørensen, Annette Erikson, 
Lene Thun, Jannie Bundgaard, Elna Mortensen samt undertegnede Stig Skovbo. 
 
Merete startede med at gennemgå hele opbygningen af tilsynet og beskrev hvilke elementer der indgår i 
forarbejdet. Det er mange forskellige ting, som f.eks. resultater af sprogtest, trivselsundersøgelser, 
udviklingsprofiler fra ”hjernen og hjertet”, interview af samarbejdspartnere fra f.eks. PPR m.m. 
 
Herefter gennemgik vi hele rapporten. Der er en fælles oplevelse af, at rapporten tegner det samme billede 
som vi selv ser. Det gælder både det vi snakker om i bestyrelsen og det vi ser i dagligdagen. Billedet viser, at 
vi har en daginstitution hvor der er en generel stor trivsel og hvor børnene udvikles og trives. Et dagtilbud 
der lever op til både lovgivningen om de pædagogiske læreplaner og til de målsætninger der er på 
kommunalt plan.  
Samtidig viser billedet også at der er forskelle i mødet mellem børn og voksne, som er for personbåret. Det 
samme gælder i mødet mellem forældre og medarbejdere og selv om den generelle oplevelse er, at blive 
mødt med smil, så er det et fokuspunkt at alle dagligdagens møder i bording Børneby skal være en god 
oplevelse. Det er en problemstilling vi er bevidste om og arbejdet med det indgår i det pædagogiske 
udviklingsprojekt vi pt. arbejder med og som fortsætter frem til sommeren 23. Et projekt der er tilrettelagt 
og gennemføres i samarbejde med Heidi Bak Nielsen der er udviklingskonsulent i Dagtilbudsafdelingen. Et 
projekt der kommer omkring andre spørgsmål der også rejses i rapporten, nemlig omkring menneskesyn, 
relationer og sammenhængen mellem den pædagogiske lærerplan og den daglige praksis. Og som et 
element i dette, vidensdeling på tværs af institutionen. 
 
I forbindelse med den oplevelser af travlhed og mangel på voksne i eftermiddagen der er beskrevet i 
spørgeskemaet fra bestyrelsen, snakkede vi selvfølgelig også om normeringerne. Det at få enderne til at nå 
sammen og prioriteret resurserne hvor de er bedst anvendt. Det er en løbende proces i Bording Børneby og 
Merete foreslog at vi tog kontakt til andre institutioner for at høre efter gode ideer og måder at gribe det an 
på. Det gælder også i forbindelse med frokostmåltidet der er meget resursekrævende hvis det skal udnyttes 
pædagogisk optimalt. 
 
Bestyrelsen oplever at det giver rigtig god mening af bruge tid på tilsynsmødet og havde også nogle rigtig 
gode snakke ud fra det spørgeskema der var sendt tidligere i processen. 
 
Vi besluttede at vi på næste bestyrelsesmøde skal drøfte hvilken rolle bestyrelsen skal have i opfølgningen af 
tilsynsmødet og at ansvaret for det ligger hos ledelsen. 
 
Merete fortalt afslutningsvis, at bestyrelsen ville blive inddraget i en evaluering af tilsynet og herunder også i 
forhold til det spørgeskema der tidligere er refereret til og som blev afprøvet for første gang i forbindelse 
med dette tilsyn. 
Og så nåede vi også lige omkring behovet for flere pladser i lokalområdet for de 0.-3.-årige. En 
problemstilling som vi allerede har været omkring i bestyrelsen og som vi også kommer til at arbejde videre 
med. 
 
Tak for et godt møde.   
Mvh Stig Skovbo 


